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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

                                        Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em História em 2022

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2022, às dez horas, por meio de videoconferência realizada via plataforma Google Meet, realizou-se a
Quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em História do Ins�tuto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, do ano de 2022, sob a Presidência do seu Coordenador, Prof. Robério Américo do Carmo Souza. Além do coordenador,
par�ciparam da reunião as/os professoras/es Ana Carolina de Oliveira Costa, Aline Cris�na de Oliveira Abbonizio, Arilson dos Santos Gomes, Edson Holanda
Lima Barboza, Edson Borges, Fábio Eduardo Cressoni, Fernando Afonso Ferreira Junior, Itacir Marques Luz, Larissa Oliveira e Gabarra, Natália Cabanillas,
Rafael da Cunha Scheffer, e Sérgio Krieger Barreira. O coordenador do curso iniciou a reunião lendo a pauta, composta pelos seguintes pontos: PONTO 1.
Aprovação dos Planos de Curso de Componentes Curriculares Ofertadas para o Período Le�co 2021.2; PONTO 2. Apresentação da Primeira Versão da
Oferta de Turmas para 2022.1; PONTO 3. Recomposição do NDE do Curso; PONTO 5. Definição de Funcionamento das Reuniões do Colegiado 5. Informes.
Aprovada a pauta deu-se início às discussões e deliberações. PONTO 1. Após breve discussão, todos os planos de curso para componentes curriculares
ofertadas no período le�vo 2021.2 foram aprovdos. PONTO 2. O coordenador do curso apesentou a proposta de oferta para 2022.1 e detalhou que ela
foi montada com o obje�vo de atender à demanda do corpo discente e também de adequar-se as limitações de espaço �sico (salas de aula)
disponibilizado para os cursos de graduação do Ins�tuto de Humanidades. O coordenador enfa�zou que o obej�vo maior das indicações dos dias e
horários das turmas teve como meta garan�r as combinações necessárias de disciplinas obrigatórias para os estudantes que podem se formar ao final do
período le�vo de 2022.1. Por fim o coordenador pediu que as diferentes áreas de conhecimento do curso fizessem reuniões e indicassem, no prazo de
até 10 dias, os professores para assumir cada uma das turmas. Após breve discussão, foi decidido que as áreas fariam as indicações dos ministrantes e
uma nova rodada de discussão sobre a oferta se dará na 5ª Reunião Ordinária do Colegiado, no próximo mês de junho. PONTO 3. O Coordenador do
Curso informou que a Prof.ª Silviana Mariz solicitou desligamento do NDE do curso e que era preciso indicar alguém para subs�tuí-la. A prof.ª Ana
Carolina Costa e o Prof. Rafael Scheffer se dispuseram a ingressar no NDE. Após breve discussão, deliberou-se que os dois docentes deveriam ingressar
no NDE, ampliando assim o número de membros do núcleo de 6 para 7. PONTO 4. Foi definido que até o final do atual período le�vo as reuniões do
Colegiado seguirão sendo realizadas remotamente, posto que a avaliação da maioria é de que o quadro de pandemia ainda inspira cautela com acúmulo
de a�vidades presenciais e a experiência dos úl�mos dois anos é de que, em formato remoto, a reuniões têm �do uma par�cipação maior dos docentes.
PONTO 5. A prof.ª Larissa Gabarra informou sobre as a�vidades do CIADI/IH e pediu aos membors do Clegiado que colaborassem a divulgação. A Prof. ª
Natália Cabanillas informou que no dia 9 de junho seria realizado na UNILAB evento alusivo a 6ª Semana Nacional de Arquivos e convidou as professoras
e os professores a se fazerem presentes. Nada mais havendo a relatar, os trabalhos foram encerrados às doze horas e trinta minutos e eu, Robério Américo
do Carmo Souza, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros do Colegiado do Curso de
Licenciatura em História da UNILAB/CE que par�ciparam da reunião.



29/06/2022 16:24 SEI/UNILAB - 0484165 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=549067&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000164&infra_hash=83de4… 2/3

 

Robério Américo do Carmo Souza,

Ana Carolina de Oliveira Costa,

Aline Cris�na de Oliveira Abbonizio,

Arilson dos Santos Gomes,

Edson Holanda Lima Barboza,

Edson Borges,

Fabio Eduardo Cressoni,

Fernando Afonso Ferreira Junior,

Larissa Oliveira e Gabarra,

Itacir Marques Luz

Natália Cabanillas,

Sérgio Krieger Barreira. 

 

Documento assinado eletronicamente por ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA, COORDENADOR(A) DE CURSO, em 21/06/2022, às 13:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDSON HOLANDA LIMA BARBOZA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 14:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARILSON DOS SANTOS GOMES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 14:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO EDUARDO CRESSONI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 14:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA CABANILLAS, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 15:03, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 15:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 15:38, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDSON BORGES, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 21/06/2022, às 16:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ITACIR MARQUES DA LUZ, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 11:01, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO KRIEGER BARREIRA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 08:12, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA COSTA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 24/06/2022, às 12:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0484165 e o código CRC 3AB1BF45.
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